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PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  
pro obor  

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
(navazující mgr.) na akademický rok 2015/2016 

 
 
 

 

Příjmení a jméno:   ............................................................................................... 

 

Kontakt (e-mail, telefon):     ............................................................................................... 

 
Univerzitní číslo:  ............................................................................................... 
 
 
 
 
• Na písemnou část přijímací zkoušky máte maximálně 60 minut. 
 
• Každá otázka bude hodnocena 0 - 5 body.  
 
• Celkem můžete získat za písemnou část maximálně 50 bodů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 

 

Počet bodů: 
 

 



 › Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě  • 30. dubna 22 IČ  61988987 • DIČ CZ61988987 
     701 03  Ostrava • Česká republika • telefon +420 597 460 228   Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 
     fax +420 596 120 478 • prf.osu.cz     
 
    
 

  KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
 
    

 2

1. Popište změny v rozmístění obyvatelstva Česka (v jeho současných hranicích) od 
roku 1945 do současnosti. 

 
 
1) Částečné vylidnění příhraničních oblastí v důsledku událostí druhé světové války.  

 
2) Koncentrace obyvatelstva (urbanizace; do počátku devadesátých let dvacátého století).  

 
3) Dekoncentrace obyvatelstva (suburbanizace; od devadesátých let dvacátého století do 
současnosti). 
 
 
 

 
 
2. Vysvětlete podstatu demografické revoluce (demografického přechodu) a jejích 

(jeho) fází. 
 
 

Demografická revoluce (demografický přechod) je proces intenzifikace a kvalitativní 
proměny reprodukčního procesu, tj. porodnosti a úmrtnosti.  
Fáze č. 1: vysoká porodnost a úmrtnost, přirozený přírůstek oscilující kolem nuly.  
Fáze č. 2: snižování míry úmrtnosti (různé příčiny), zvyšování přirozeného přírůstku.  
Fáze č. 3: snižování míry porodnosti (různé příčiny), snižování přirozeného přírůstku.  
Fáze č. 4: nízká porodnost i úmrtnost, přirozený přírůstek oscilující kolem nuly.  
Fáze č. 5: další snižování porodnosti, přirozený úbytek. 

 
 
 
 

 
3. Charakterizujte roli sektoru služeb v regionálním rozvoji. 

 
 

Služby jsou ve většině regionů vyspělých zemí nejvýznamnějším sektorem z hlediska 
podílu na regionální zaměstnanosti i hrubém domácím produktu. V důsledku vysoké 
náročnosti na pracovní sílu, omezené možnosti automatizace "výroby" a nižšího tempa růstu 
produktivity práce oproti průmyslu fungují jako absorbent pracovních míst zanikajících v 
průmyslu a stabilizátor ekonomiky. Klíčový význam pro tlumení nezaměstnanosti mají ve 
starých průmyslových regionech procházejících intenzivní deindustrializací. Vzhledem k 
nízkým bariérám vstupu do podnikání (nízké kapitálové náročnosti) mají potenciál pro rozvoj 
i v periferních a venkovských regionech, které nejsou schopny velkých kapitálových investic 
do zahájení produktivní průmyslové výroby. Na druhou stranu mají služby tendenci se 
koncentrovat ve velkých městech (např. banky, pojišťovny, poradenské služby, výzkum a 
vývoj aj.), čímž stimulují vznik a šíření inovací, přitahují ředitelství velkých nadnárodních 
firem a stimulují ekonomický růst velkých měst - přispívají tedy k prohlubování rozdílů mezi 
metropolitními a nemetropolitními regiony. 
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4. Charakterizujte vývoj maloobchodní sítě v Česku po roce 1989 z geografického 

hlediska. 
 
 

Po roce 1989 dochází k radikální proměně krajiny maloobchodu. Za hlavní změny můžeme 
považovat:  

• Proces internacionalizace  
• Nástup nových obchodních formátů:  
1. Podle Szczyrba et al. (2007) můžeme vymezit čtyři základní subfáze rozvoje 

maloobchodní sítě v České republice: 
2. subfáze, dynamický rozvoj v síti supermarketů, 1995 →, 
3. subfáze, dynamický rozvoj v síti diskontů, 1997 →, 
4. subfáze, dynamický rozvoj v síti hypermarketů, 1998 →, 
5. subfáze, dynamický rozvoj v síti nákupních center 1998 →. 
• Dynamický rozvoj nákupních center (nad 5 000 m²) (dnes okolo 250), které jsou 

primárně lokalizované na „zelené louce“.  

Geografická koncentrace maloobchodu: 
• Interegionální (45 % nákupních center je koncentrováno v Praze, respektive 62 % bylo 

v roce 2008 koncentrováno ve třech největších městech, Spilková, 2008)  
• Intraregionální úrovni, kdy například ve Středočeském kraji 47 % prodejních ploch zaujímají 

hypermarkety (viz např. Diviš, 2011).  

• Roste plošný standart (m ² prodejní plochy na 1 000 obyvatel), který dosahuje úrovně okolo 

1,08 m² (odhad Incoma, 2008), přičemž v roce 1989 to bylo 0,33 m². 

• Dochází také k úpadku maloobchodu v centrech měst.  
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5. Uveďte příklady možného využití statistických ukazatelů 
v ekonomickogeografických analýzách nebo analýzách regionálního rozvoje: 
a) Směrodatná odchylka 
b) Variační koeficient 
c) Lorenzova křivka/Giniho koeficient 
 
 

Směrodatná odchylka - např. pro hodnocení vývoje absolutních regionálních rozdílů v 
ekonomické výkonnosti (HDP na obyvatele) nebo mzdách v regionech NUTS2 EU28, zda 
dochází ke konvergenci či divergenci v ekonomické výkonnosti regionů. 
 
Variační koeficient - podobné použití jako směrodatná odchylka, avšak měří relativní (ve 
vztahu k průměru daného souboru), nikoli absolutní variabilitu. Pokud vzroste např. HDP na 
obyvatele všech regionů EU28 bez výjimky dvojnásobně, vzroste dvojnásobně i hodnota 
směrodatné odchylky, avšak variační koeficient zůstane zachován. Slouží tedy jako doplňující 
ukazatel ke směrodatné odchylce a měří např. relativní rozdíly v ekonomické výkonnosti 
regionů, které jsou vztaženy k průměrné ekonomické výkonnosti celku. 

 
Lorenzova křivka/Giniho koeficient - tyto ukazatele lze využít např. pro analýzu míry územní 
koncentrace obyvatelstva nebo ekonomických aktivit. Mají např. přímé zahraniční investice 
tendenci se čím dál více koncentrovat do metropolitních regionů? 

 
 
 
 

 
 

6. Vysvětlete: 
a) obecné cíle lokálního a regionálního rozvoje 
b) obecné cíle regionální politiky 
 

Obecným cílem LORR je zlepšovat kvalitu života. Ve sféře politické je cílem mír, 
bezkonfliktnost a politická a sociální stabilita. Ve sféře ekonomické je cílem vytvářet 
pracovní místa, zvyšovat zaměstnanost a podporovat udržitelný ekonomický růst. Ve sféře 
sociální vytvářet rovné příležitosti pro osobnostní rozvoj a srovnatelné podmínky pro život v 
různých regionech. Ve sféře environmentální jde o udržení a zlepšování stavu životního 
prostředí. 
Obecným cílem regionální politiky je dosahovat harmonického rozvoje území jako celku, 
snižovat meziregionální disparity a dosahovat koheze. 
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7. Vyjmenujte etapy (strategického) plánování. 

 
a) iniciačně - organizační  
b) analytická  
c) návrhová - strategická  
d) realizační  
e) evaluační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Výstižně charakterizujte fáze ekonomické integrace. 
 

a) Zóna volného obchodu - mezi členskými zeměmi ekonomické integrace dochází k 
postupnému odstraňování až zákazu kvantitativních omezení obchodu a celních 
poplatků, existuje povinnost prokazovat původ zboží. 
 

b) Celní unie - členské státy vytvoří společný celní sazebník na zboží dovážené ze třetích 
(nečlenských) zemí, ruší se povinnost prokazovat původ zboží. 
  

c) Vnitřní trh - jsou odstraněny vnitřní hranice mezi členskými státy a zaručena svoboda 
pohybu zboží, pracovních sil, služeb a kapitálu. Činnost ekonomických subjektů na 
vnitřním trhu může být usměrňována a stimulována hospodářskou a sektorovými 
politikami např. environmentální politikou, zemědělskou politikou atd.  

d) Měnová unie - dochází k zavedení jednotné, společné měny a centralizaci monetárních 
politik e) hospodářská a politická unie - dochází k harmonizaci až unifikaci ekonomické 
legislativy a dalšímu posílení (federalizaci) politického systému. 
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9. Uveďte priority v modernizaci dopravní infrastruktury v  Jihočeském kraji. 

 
 

V Jihočeském kraji je v provozu jen 25 km dálnice D3 a krátký úsek rychlostní silnice R4. 
Plánovaná dálnice D3 z Prahy přes České Budějovice do Lince (s napojením na hlavní 
rakouskou dálnici A1) je hotova jen v úseku od Nové Hospody (při hranici se Středočeským 
krajem) kolem Tábora, Soběslavi k Veselí nad Lužnicí. Po přerušení stavby D3 (v roce 2009) 
je nyní ve výstavbě dalších 25 km dálnice mezi Veselím nad Lužnicí a Českými 
Budějovicemi. Z úsporných důvodů došlo ke změně projektu dálnice na rychlostní silnici R3 
od Třebonína do Dolního Dvořiště k hranici s Rakouskem. U rychlostní čtyřproudé silnice R4 
je cílem prodloužení rychlostního úseku od Mirotic do Písku a krajského města (v současnosti 
silnice I/20). 
     Železniční síť má převážně regionální význam. Hlavní mezinárodní tratí je trať Praha – 
Tábor – Veselí nad Lužnicí – České Velenice – Vídeň. Prioritou modernizace železniční sítě 
je dostavba severo-jižního železničního koridoru z Prahy – přes Tábor - České Budějovice – 
Horní Dvořiště do Lince. Jeho výstavba byla úspornými opatřeními vlády v minulých letech 
pozastavena. 

 
 
 
 

  
 

10.  Charakterizujte zemědělské produkční typy Olomouckého kraje. 
 

Řepařský produkční typ – je zastoupen na Hané a ve Vidnavské nížině. Cukrová řepa, 
teplomilné obilniny pšenice, ječmen, zelenina a ovoce se pěstují v Hornomoravském úvalu. 
Na Tršicku, Olomoucku a Přerovsku se pěstuje chmel. 

Bramborářský produkční typ – zaujímá zejména pahorkatinu a podhůří Nízkého 
Jeseníku. Významné zastoupení má zde produkce řepky olejky a pícnin.       

Podhorský a horský typ - je zastoupen v Jesenické oblasti; přírodní podmínky jsou 
méně příznivé pro intenzivní zemědělskou produkci. Zemědělství je specializováno na 
extenzivní živočišnou produkci, zaměřenou na chov skotu, v malé míře i ovcí. Velkovýrobní 
způsob hospodaření se transformoval v 90. letech na menší farmy soukromých zemědělců. 
Významné postavení má na Jesenicku ekologické zemědělství a mimoprodukční funkce 
zemědělství. V této souvislosti došlo k nárůstu TTP.      

 


